Kære læser
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Opdatering: Vi beklager der var fejl i nogle af linkene. De er nu rettet.
På E-18 og R-18 i Odense præsenterede vi sidste nyt fra AWILCO, og vi takker for de mange interessante besøg.
Til dem som ikke havde muligheden for at komme forbi, har vi her lavet en kort opsummering af vores
aktiviteter på messen. Kontakt os gerne hvis du har lyst til at få en snak om dine projekter.

Nyt fra FRIWO - HERC Medical
open Frame

FRIWO ladere til fremtidens
robotter

HERCserien tilbyder et sublimt match mellem output
og footprint, og kommer med de nyeste
godkendelser og leveres i flere udførelser – læs eller
genlæs vores HERC nyhedsbrev.

FRIWO har gennem adskillige år leveret ladere til
flere robotproducenter, herunder producenter af
robotplæneklippere. Strenge krav til kvalitet og
pålidelig performance i alt slags vejr sikres af
FRIWO’s mangeårige erfaring med udvikling og
produktion af ladere til alle batterityper.

Se udvalget af Open Frame i vores webshop her
Ring og få en snak med en af vores
produktspecialister Claus Andersen eller Caspar
Jørgensen på +45 5656 5400.

Stærkt samarbejde om
batteriløsninger
Hånd i hånd med FRIWO’s ladere, er batteripakker –

Yderligere oplysninger fås hos vores
produktspecialister Claus Andersen og Caspar
Jørgensen på +45 5656 5400.

AWILCO Energisystemer All-InOne
Med et stigende ønske om reducerede installations-

tilpassede de særlige krav i selvkørende robotter fra
Wamtechnik det sikre valg.
Vi leverer gennem Wamtechnik alt fra enkeltcelle
pakker til enorme komplekse batteriløsninger
skræddersyet til at opfylde kundens behov.
Wamtechnik har gennem længere tid leveret batterier
til en af Nordens største producenter af selvkørende
robotter. Sammen har vi erfaringen.
Kontakt Caspar Jørgensen for mere information på 56
56 54 00

Vores sælgere opdateres hele
tiden med nyeste viden om
Brændselsceller
Siden E-18 har hele vores salg, teknik og support
team været hos SFC i München for at få de seneste
produktopdateringer, og indsigt i fremtidens
udvikling inden for brændselsceller og tilbehør.
Vil du vide mere om dine fordele ved at bruge EFOY
brændselsceller så læs mere her eller kontakt en
af vores produktspecialister:
Michael Nielsen eller Christian Henriks på +45 5656
5400

omkostninger i et robust plug-and-play system, er
efterspørgslen på vores energisystem ES-2000
nærmest eksploderet. Hvad enten der ønskes et
højtydende fastinstalleret system i et køretøj, eller
er små håndbårne systemer til opladning af eks.
droner, lap-tops eller akkuværktøj, så har vi
løsningen.
ES-2000 AWILCO Energy System 12V 1700W 100Ah
ES-500 AWILCO Portable Power Station 500W 50Ah

Mød AWILCO på SKYDD i
Stockholm og Sectech i Bella
Center København
Overvågning og sikkerhed - er du på udkig efter
pålidelig og uafhængig strøm til din overvågning eller
backup?
Vi er specialister i pålidelige og uafhængige
strømløsninger med brændselsceller, solpaneler og
batterisystemer – mobile såvel som fastinstallerede.
Ingen opgave er for svær - spørg os om referencer!
SKYDD i Stockholm 23.-24. October 2018
Kom og få en snak på messen, du finder link til
fribillet her
Sectech i Bella Center 7.-8. november 2018
Mere information og link til fribillet her
Kontakt Christian Henriks på +45 5656 5400 eller
chh@awilco.dk

